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ObsahÚvodní slovo
Milí přátelé,
s podzimními dny je v České republice již 
23 let spjata ekumenická sbírka na podporu 
projektů Biblických společností v chudých 
zemích především afrického kontinentu - 
Dny Bible. Každoročně tak chceme nejen 
vyjádřit solidaritu, ale také upozornit na 
význam Bible. 

Letošní výtěžek bude směřovat do dvou 
afrických zemí, které Česká biblická společ-
nost podpořila i v předchozích letech – do 
Ugandy a Angoly. V Ugandě podpoříme 3 
projekty, v Angole 1, jako tradičně se bude 
ve všech případech jednat o překlady biblic-
kého textu do domorodých jazyků.

V roce 2014 jsme prostřednictvím Spoje-
ných biblických společností a díky Vaší štěd-
rosti podpořili překlady v Angole, Tanzanii 
a Sierra Leone. Celkový výnos sbírky činil 
2 055 071 Kč. Dovolte mi, abych Vám podě-
koval za Vaši trvalou přízeň a velkorysost. 
Velmi si vážíme Vaší ochoty pomáhat a po-
dílet se prostřednictvím projektů Biblických 
společností na šíření Božího slova doma i ve 
světě. 

Mgr. Pavel Novák 
ředitel České biblické 
společnosti

�Ku f r

BIByy
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Zprávy z České 
biblické společnosti

Dny Bible 2014
– poděkování

Děkujeme všem 
příznivcům a dárcům 
za jejich modlitby 
i dary, díky kterým činil 
výnos loňské ekume-
nické sbírky Dny Bible 
2 055 071 Kč. Prostřed-
nictvím Spojených 
biblických společností 
(UBS) tak mohly být 
podpořeny překlady 
Bible v Angole, Tanza-
nii a Sierra Leone.

Etnický konflikt 
zastavil překlad 
Bible

Překladatelské práce na Bibli  
v jazyce „zande“ pro asi 350 
000 Súdánců byly pozastave-
ny. Důvodem je etnický kon-
flikt, který se znova rozhořel 
v Jižním Súdánu. Příslušníci 
zmíněného etnika prchají ze 
svých domovů ve městě Yam-
bio, kde vznikl impuls i tým 
pro tento překlad. Ředitel 
Edward Kajivora píše: „Členo-
vé komunity Dinka se střetli  
s několika etnickými skupina-
mi v tomto regionu a na konci 
července se zaměřili na etni-
kum Zande. Lidé Zande proto 
prchají do buše, přestože už za-
čalo období dešťů, momentálně 
není možné navázat kontakt 
s vedoucím překladatelského 
týmu ani s překladateli.“

Biblická společnost 
Kamerunu 
v ohrožení

Pracovníci Kamerunské bib-
lické společnosti byli koncem 
července varováni státními 
úřady před hrozbou útoku 
džihádistické skupiny Boko 
Haram. Ta si tamní Biblickou 
společnost vytipovala pro je-
den z dalších sebevražedných 
útoků. Za poslední měsíc došlo 
k pěti útokům, z nichž 3 byly 
situovány do města Maroua, 
kde sídlí i Biblická společnost 
Kamerunu.
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ANGOLA
Angolská biblická společnost 

v současnosti realizuje pro-
střednictvím podpory ze Spo-
jených biblických společností 
7 překladatelských projektů.  
V roce 2010 podpořila Česká 
biblická společnost překlad bib-
lického textu do jednoho z jazy-
ků používaných v Angole – do 
jazyka umbangala, v roce 2014 
jsme podpořili překlad Bible do 
dalšího z tamních jazyků – do 
jazyka lucazi. V letošním roce 
to budou tři překlady Bible do 
jazyků kmenů umbundu, kikon-
go a lunyaneka-mwila.

Umbundu
Etnická skupina Umbundu 

žije většinou v Angole, kde před-
stavuje asi 40 % populace a její 
jazyk je nejrozšířenějším domo-
rodým jazykem. Tento projekt 

byl zahájen v roce 1999, během 
občanské války. Projekt proto 
prošel obtížnými fázemi. Dva 
ze tří překladatelů se připojili  
k týmu až v roce 2013, stejně jako 
jazykovědci a korektoři. V sou-
časné době je hotový celý Nový 
zákon a značná část Starého zá-
kona. Veškeré práce by měly být 
dokončeny v roce 2019.

Kikongo
Nový překlad a revize již 

přeložených částí textu Bible 
do jazyka kikongo. Překlad byl 
zahájen v roce 1999 a hotov by 
měl být v roce 2017. Jazykem ki-
kongo mluví asi 1 500 000 lidí na 
severu Angoly a v Kongu. Aktu-
álně je přeložena většina staro-
zákonních knih a pracuje se na 
dalších knihách Starého zákona. 
Z Nového zákona zbývá zrevido-
vat Matoušovo evangelium.

Lunyaneka-Mwila 
Termín Nyaneka (Nyane-

ka-Humbi) se používá pro ze-
mědělskou etnickou skupinu  
v jižní Angole. Etnikum Nya-
neka žije podél řeky Cunene, 
většina v provincii Huila, živí se 
zemědělstvím a pastevectvím. 
I vzhledem k životnímu stylu 
jde o jedno z nejzaostalejších 
angolských etnik s nejvyšší 
negramotností. Asi 700 000 
obyvatel Angoly, kteří mluví 
jazykem nyaneka-mwila, stále 
čeká na Bibli ve své mateřštině. 
K této jazykové skupině, pří-
buzné skupinám Ovanyaneka  
a Ovankhumbi Ovanyaneka, 
patří kmeny Avamwila a Ovan-
gambwe. První etapa překla-
datelských prací byla zahájena  
v roce 2013, koncem roku 2017 
by měl být dokončen překlad 
Nového zákona a měly by začít 
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práce druhé etapy, tedy překlad 
textů Starého zákona.

UGANDA
Ugandská biblická společnost 

pracuje na 11 projektech, z nichž 
6 je překladatelských. V před-
chozích letech jsme podpořili 
překladatelské práce na dvou 
ekumenických překladech reali-
zovaných Ugandskou biblickou 
společností. Opakovaně to byl 
překlad do jazyka dhopadhola 
(2009 a 2014) a v roce 2014 také 
překlad do jazyka lumasaaba.  
V roce 2015 přislíbila Česká bib-
lická společnost podporu pře-
kladu Bible do jazyka acoli.

Acoli 
Ekumenický překlad celé 

Bible a revize částí přelože-

ných do roku 1986. Acoli patří 
k jazykové skupině „luo“, kon-
krétně k západní nilo-saharské 
větvi. Jedná se o obtížný jazyk, 
v němž jsou některá slova, re-
spektive jejich význam, roz-
lišena pouhým tónem nebo 
melodikou hlasu. Jedná se  
o jednu z největších jazyko-
vých skupin v Ugandě – jazy-
kem acoli mluví ve východní  
části Ugandy 1 170 000 obyva-
tel. Potřeba překladu a revize 
existujících pasáží vzešla pří-
mo z jednotlivých církví. Pře-
klad byl zahájen v roce 2012 
a dokončen by měl být v roce 
2019. V současné době jsou do-
končovány práce na knihách 
Leviticus, Numeri a Deute- 
ronomium, začátkem roku 
bylo vydáno Markovo evan-
gelium.
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Vnitrozemská republika v subsaharské Africe, která patří k nejkrásnějším zemím kontinen-
tu. Její větší část leží na Východoafrické náhorní plošině (vysočině), která je obklopena ho-
rami. Modré hory a národní park Ruwenzori lemují vysočinu na západě, vulkanické pohoří 
Virunga na jihozápadě, další pahorkatina leží na východní hranici s Keňou.
 Na ugandském území je několik významných jezer, Ukerewe (Viktoriino jezero), Albertovo 
jezero a Edwardovo jezero.
Pokud bychom měli zemi posuzovat z pohledu přírodních krás a rozmanitosti živočišných 
druhů, zcela jistě by byla hodnocena jen v superlativech. Jenže... Ugandě se roku 1962 pře-
zdívalo Perla Afriky, ale občanská válka vrhla zemi do chaosu a o 20 let později zde začali 
první lidé na světě umírat na AIDS. Dnes se díky pomoci pomalu zvedá z nejhorší bídy. 

LIDÉ
Uganda je asi třikrát větší 

než Česká republika a obývá ji 
33 milionů obyvatel. Polovina 
populace je mladší patnácti 
let. Je to země s třetí nejvyšší 
porodností na světě – 47,8 živě 
narozených na 1000 obyvatel. 
Vzhledem ke slabé ekonomice  
a onemocnění AIDS se obyva-
telé Ugandy dožívají jen nece-
lých 53 let. 

Obyvatelstvo tvoří z 99 % 
černošské kmeny dvou základ-
ních etnických skupin: bantus-
ké (jih země) a nilotské (sever). 
Mezi hlavní bantuské kmeny, 
které představují zhruba dvě 
třetiny obyvatelstva, patří Gan-
dové, Sogové, Nyorové a Nkolo-
vé. Hlavní nilotské kmeny jsou 
Itesové, Acholiové, Langiové 
a Karamajongové. V zemi byla 
nepočetná, avšak ekonomic-

ky významná asijská menšina; 
Aminova vláda ji v r. 1972 z pře-
vážné části vypudila. Úředními 
jazyky jsou angličtina a svahil-
ština, kmeny používají své do-
morodé jazyky, kterých je přes 
40.

85 % Uganďanů se hlásí ke 
křesťanství, 12 % k islámu, 
ostatní k animismu. 

Země vyváží především kávu, 
čaj, banány a třtinový cukr. 
Velkou předností jsou dosud 
relativně neobjevené přírodní 
krásy: původní africká příroda 
v národních parcích, řeka Nil 
se svým pramenem i vodopá-
dy, přívětivé klima. To vše spo-
lu s politickou stabilitou činí 
Ugandu konkurenceschopnou 
východoafrickým turistickým 
velmocím, jakými jsou Keňa  
a Tanzanie.

UNESCO
1. Bwindi - Jeden z deseti ná-

rodních parků Ugandy se roz-
prostírá na hranici savan a lesů. 
Bwindi je opravdovou africkou 
džunglí s mnoha květinami, 

Uganda
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vzrostlými stromy, bambusy. 
Leží v jihozápadní Ugandě,  
v oblasti nížinných a horských 
pralesů. Jeho rozloha je 320 km2. 
Je znám svou biodiverzitou, na-
chází se zde více než 160 druhů 
stromů a 100 druhů kapradin. 
Kromě různých druhů ptáků  
a motýlů zde má domov i více  
než sto dvacet druhů savců  
a mnohá ohrožená zvířata,  
včetně gorily horské (žije zde  
cca 330 jedinců z celkového 
počtu asi 650 goril), šimpanzů  
a dalších osmi druhů primátů. 
Je zde i nejbohatší vegetace 
z celé země. Bwindi je známý 

také jako neproniknutelný pra-
les s prudkými terény.

2. Národní park Ruwenzori 
- Vysokohorský národní park 
s ledovci a jezery, známý také 
jako Měsíční hory, byl zapsán 
na seznam UNESCO v roce 
1994. Rwenzori se rozkládá na 
necelých 100 hektarech, 70 % 
hor v tomto parku přesahuje 
2500 metrů, nejvyšší hora Mar-
gherita je vysoká 5109 metrů  
a je zároveň třetí nejvyšší ho-
rou Afriky. Vzhledem k nad-
mořské výšce asi nikoho nepře-
kvapí, že některé vrcholky hor 
jsou trvale pokryty ledovcem. 

Svým klimatem se Ruwenzori 
vymyká běžným představám  
o Africe, a to nejen ledem a sně-
hem. Prší tu v podstatě celoroč-
ně, park zásobuje vodou jezera 
Albert, Edward, George i řeku 
Nil, pro kterou je nejstabilněj-
ším zdrojem vody. Jde tedy  
o strategickou a životodárnou 
oblast nejen pro Ugandu, ale 
také pro Demokratickou re-
publiku Kongo, oba Súdány  
a Egypt. Poloha pohoří Rwenzo-
ri podporuje rozvoj afroalpin-
ské flóry – v několika případech 
se jedná o gigantické vysoko-
horské rostliny bizarních tvarů, 

jedna z nejkrásnějších 
zemí Afriky
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Uganda
často endemické. Ze seznamu 
278 druhů lesních stromů je  
81 % endemitů východní Afri-
ky a 19 % se jich nachází pouze 
v afroalpinském pásmu. Žije 
zde nejméně 241 druhů lesních 
ptáků, z nichž 19 se nevyskytu-
je nikde jinde na světě. Pohoří 
dále obývá přes 70 druhů savců 
(včetně 6 primátů), z nichž 12 je 
endemických, a 15 druhů motý-
lů. Někteří z těchto živočichů 
jsou poddruhy, jejichž výskyt 
se omezuje jen na oblast Alber-
tova jezera, například gueréza 
z Rwenzori, daman a levhart. 
Současným studiem bylo ur-
čeno 60 druhů bezobratlých,  
z toho 25 zcela nově objevených, 
což dokládá druhovou rozmani-
tost tohoto území. V parku žijí 
trvale i lidé, a to bantuské kme-
ny Bakonjo a Baamba. Od roku 
1997 se oblast Rwenzori stala 

dějištěm střetů mezi armádou 
a skupinami povstalců. Byla 
to období válek mezi Ugandou 
a Demokratickou republikou 
Kongo, které oficiálně skončily 
v roce 2002.

3. Hrobky bugandských 
králů v Kasubi - Původně palác 
z roku 1882, ze kterého se v roce 
1884 stalo pohřebiště. V hlavní 

budově Muzibu Azaala Mpan-
ga se nacházely čtyři královské 
hrobky bugandských králů. 
Budova má kruhový půdorys  
 a je zakončena kopulí. Jedná se  
o nejdůležitější duchovní a kul-
turní centrum kmene Buganda. 
Vše je vyrobeno z přírodních 
materiálů, jako je dřevo, rákos 
či spletené větve pomazané hlí-

8
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jedna z nejkrásnějších 
zemí Afriky
nou. Památka se rozkládá na 30 
hektarech převážně zemědělské 
půdy, nedaleko hlavního města 
Kampaly. V roce 2010 došlo  
k jejímu velkému poničení 
úmyslně založeným požárem.

UGANDA 
NEBO BUGANDA?
Uganda vznikla spojením 

čtyř království, z nichž největší 
a nejvýznamnější mělo jméno 
Buganda, nacházelo se ve střed-
ní části Ugandy a žili v něm lidé 
Baganda (Buganda). Tato ob-
last se rozkládá severozápadně 
od Viktoriina jezera, dnes zde 
leží i hlavní město Kampala. 
Obyvatelstvo patří do skupiny 
bantuských kmenů a jejich ja-
zyk se nazývá luganda. Po tom-
to království nese dnes jméno 
celá země. Uganda a Buganda 
vlastně znamená totéž. Jde  
o říši Gandů, kteří mluví jazykem 
luganda, tedy gandsky. V Ugan-
du se název Buganda změnil až  
s příchodem Angličanů a vlivem 
svahilštiny. Ve svahilštině musí 
mít názvy území vždy předpo-
nu „u“, a tak se z Bugandy stala 
Uganda. 

Lidé Buganda byli původ-
ně zemědělci. Pěstovali hlav-
ně banány, sladké brambory, 
kasavu, fazole, hrách a zeleni-
nu. Chovali slepice, kozy, ovce  
a dobytek. Půda byla velmi 
důležitá a všechna patřila krá-
li. Král zvaný „Kabaka“ mohl 
komukoli půdu darovat nebo  
i vzít, čímž si zajišťoval loajali-
tu náčelníků.  Tak to fungovalo 
až do roku 1900, kdy se tento 
feudální zemědělský systém 

začal pod vlivem koloniální 
vlády pomalu měnit. Pozemky 
byly rozděleny - buď měly sta-
tut královských pozemků, jež 
patřily britské královně, nebo 
byla půda zdarma přidělena ná-
čelníkům jmenovaným králem 
a členům královské rodiny. Bu-
gandové byli zruční řemeslníci, 
tkalci a hrnčíři. Vyráběli také 

oděvy z kůry, oštěpy, štíty, luky 
a šípy. Rovněž uměli dělat bub-
ny různých velikostí i tvarů. 
Byli také dobří rybáři a lovci. 
Již v 18. století se účastnili ob-
chodování s okolními regiony  
a od poloviny 19. století obcho-
dovali i s Araby. Když do země 
přišli kolonizátoři, lidé Buganda  
přijali nový ekonomický model 
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Uganda – jedna z nej-
krásnějších zemí Afriky

založený na obchodu a prodeji 
úrody za peníze.

BUGANDSKÉ 
KRÁLOVSTVÍ 
Lidé kmene Buganda měli 

centralizovaný systém vládnu-
tí, který byl až do roku 1750 vel-
mi dobře organizován. Hlavou 
státu byl král a jeho postavení 
bylo dědičné. Král se ale ženil 
s dívkami z různých klanů, aby 
si tak zajistil loajalitu – každý 
nový král totiž pocházel z rodi-
ny jedné z králových manželek. 
Království bylo rozděleno do 
administrativních celků v ně-
kolika stupních a náčelníci na 
všech úrovních byli podřízeni  
a odpovědni přímo králi. Po 
roce 1750 již toto náčelnictví 

přestalo být dědičné a udělova-
lo se za zásluhy.

Královský úřad se dědil,  
a i když v době britské koloni-
zace bylo předepsáno, že král 
má být volen a poté 
schválen britskou 
královnou, zůstalo 
toto nařízení jen 
na papíře. Poslední 
dva králové, Mutesa 
II. a Mutebi II., byli 
nominováni svý-
mi otci. Když král 
zemřel, byly jeho 
bubny odneseny 
na bezpečné místo, 
dokud nebyl jmeno-
ván nový král. Bub-
ny hlídali členové 
klanu Lugave. Po-

svátný oheň, který za králova 
života neustále hořel u vstupu 
do královského paláce, byl uha-
šen a znovu ho zapálili až při 
korunovaci nového krále. 
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Angola – země 
zmítaná válkami
Angola leží na jihozápadě Afriky. Její západní hranici omývá v délce 1650 km Atlantický 
oceán. Vlivem Bengálského proudu se podél pobřeží táhne vyprahlá pobřežní nížina, ze 
které se zdvihá práh Lunda o nadmořské výšce 1500–2000 m a plošina Planalto do Bié. 
Náhorní plošina má na rozdíl od suché savany vlhčí podnebí a stéká z ní do údolí několik 
větších řek. Směrem na východ plošina klesá do Konžské pánve, která je pokryta deštnými 
pralesy. O Angole se toho ví málo, některé kmeny na jihozápadě žijí stále velmi izolovaně 
(Mucacureca).

Čtyři sta let byla Angola portu-
galskou kolonií, z čehož nijak 
výrazně neprofitovala. Portu-
galsko do této kolonie začalo 
investovat až ve 20. století, a to 
spíše ze snahy znemožnit či od-
dálit její osamostatnění. Do té 
doby byla země jen zdrojem ot-
roků a nerostných surovin. Od 
počátku 20. století se obyvate-
lé Angoly pokoušeli intenzivně 
zbavit portugalské kolonizační 
nadvlády. Zpočátku Portugalci 
spolupracovali, v roce 1951 ale 
odmítli v dekolonizaci pokračo-
vat.  Odpor vůči kolonizátorům 
byl však v té době již natolik 
silný, že vyústil v ozbrojený 
konflikt. Vytvořila se tři velká 
osvobozenecká hnutí s jedním 
cílem – osamostatnit Angolu. 
Po 14 letech bojů byla v roce 
1975 vyhlášena nezávislost. Ani 
tehdy se však situace nezklidni-
la. Zmíněné tři strany totiž za-
čaly bojovat o moc mezi sebou 
navzájem, a tak byla gerilová 
válka vystřídána válkou občan-
skou. 

ČECHOSLOVÁCI 
UPROSTŘED OSVOBO-
ZENECKÝCH BOJŮ
Přímými svědky těchto bojů 

se stali také čeští a slovenští od-

borníci s rodinami, kteří v místě 
zvaném Alto Catumbela pomá-
hali při renovaci místní „celu-
lózky“ a návazné infrastruktu-
ry. Na vlastní kůži zakusili 
hrůzu občanské války, nejistotu 
z toho, co je čeká, ztrátu lidské 
důstojnosti. V březnu 1983 bylo 
městečko přepadeno jedním  
z oddílů osvobozeneckého hnu-
tí UNITA – Svaz pro úplnou 
nezávislost Angoly. 66 česko-
slovenských občanů včetně žen 

a 21 dětí bylo zajato, většina  
z nich pak musela absolvovat 
1300 km dlouhý pochod. Teprve 
v červnu 1984 se všichni zajat-
ci, až na jednoho, který pochod 
nepřežil, vrátili do tehdejšího 
Československa.

UNITA nebyla vládní stranou 
a její diktátorský vůdce Savim-
bi se nevzdával prezidentských 
ambicí. Jediným prostředkem  
k dosažení prezidentského 
úřadu byl boj. V roce 1994 byla  
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Angola
v rámci mírového hnutí zapoje-
na do vlády UNITA, předpoklá-
daný mír však toto opatření ne-
přineslo. Od roku 2002, kdy byl 
Jonas Savimbi zastřelen, panuje 
v Angole klid zbraní. Současný 
prezident José Eduardo dos 
Santos uzavřel se všemi strana-
mi mírovou dohodu.

LIDÉ
Život v Angole se po více jak 

padesáti letech bojů a válek po-
stupně uklidňuje a stabilizuje. 
Lidé se ale dosud nezbavili stra-
chu a nejistoty.

Oficiálním jazykem je portu-
galština, angolské obyvatelstvo 
mluví převážně bantuskými 
jazyky. Největšími etnickými 
skupinami jsou Ovimbundu, 
Kimbundu a Bakongo. 

Náboženské složení 
v Angole: 
Animismus 11 %, 
křesťanství 89 %

Angolská biblická společnost 
v současnosti realizuje pro-
střednictvím podpory ze Spo-
jených biblických společností 
12 projektů. Z toho je 6 překla-
datelských (do jazyků  songo, 
umbangala, lucazi, umbundu, 
kikongo a nkungi). Zbývající 
polovina projektů se zaměřuje 
na potřebné skupiny a nemoc-
né, zejména na ty, kteří bojují  
s virem HIV (jako součást pro-
jektu Milosrdný Samaritán), na 
vydání Bible pro vězně a nato-
čení audionahrávky Nového zá-
kona pro negramotné (v rámci 
celosvětového projektu Víra 
přichází ze slyšení).  

Česká biblická společnost 
podpořila v roce 2010 první rok 
překladatelských prací na eku-
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země zmítaná válkami
menickém překladu celé Bible 
pro prvočtenáře do jazyka um-
bangala. Celý překlad má být 
dokončen v roce 2024. Do zahá-
jení projektu existovaly v jazyce 
umbangala jen některé pasáže 
Nového zákona. Lidé, kteří ho-
voří tímto jazykem, museli pro-

to používat Bibli v některém  
z příbuzných jazyků. V Luan-
dě byl vytvořen překladatelský 
tým sestávající ze tří překlada-
telů. Ti svou práci konfrontují  
s představiteli církví i obyčejný-
mi lidmi, pro něž je umbangala 
mateřštinou.
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CECILIE FODOROVÁ
KUFŘÍKOVÁ BIBLE 
S MODLITBAMI PRO DĚTI 
„Kufříkové Bible“, neboli Bible s ouškem pro snadné 
přenášení, jsou velmi oblíbené v mnoha zemích 
a pomohly přivést k zájmu o biblické příběhy již 
miliony dětí po celém světě. Toto vydání je kromě 
31 nejznámějších biblických příběhů doplněno 
i krátkými, výstižnými dětskými modlitbami, které 
se ke každému příběhu vztahují. Děti zaujme praktic-
ké ouško, díky kterému knihu již nepustí z ruky, ať 
už se jedná o cestu do kostela, na dovolenou, nebo 
o dlouhou cestu do postýlky. 

LOIS ROCKOVÁ
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
PRO KLUKY A HOLKY 
Děti mají rády Vánoce, ne vždy však vědí, jak to 
všechno začalo. Vánoční příběh pro kluky a holky 
je seznámí se vším podstatným z příběhu 
o Ježíšově narození.

Druhý list Tesalonickým je dílem, které se věnuje 
otázce dne Páně a Kristova návratu. Narážky na 
průběh apokalyptického konce času nabyly v cír-
kevních dějinách tak velkého významu, že se 2. list 
Tesalonickým stal jedním z nejvlivnějších novozá-
konních textů a byl předmětem řady spekulací  
o Antikristu. Zajímavá je rovněž otázka autorství.

Novinky

246 Kč

kat. č.
1830

kat. č.
1858

kat. č.
1963

198 Kč

128 Kč

www.bibleshop.cz

 pro kluky 
a holky

 pro kluky 
a holky

MIREIA RYŠKOVÁ
DRUHÝ LIST 
TESALONICKÝM

2 / 2015
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Kromě textu celého Lukášova evangelia 
v Českém ekumenickém překladu obsahuje 
i základní informace o Bibli.

Kromě textu celého Janova evangelia 
v Českém ekumenickém překladu obsahuje 
i základní informace o Bibli.

z naší produkce

kat. č.
1500

kat. č.
1502

27 Kč

27 Kč

EVANGELIUM 
PODLE 
LUKÁŠE

EVANGELIUM 
PODLE 
JANA
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